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UREDNIČINA BESEDA

Spoštovani bralci, spoštovane bralke!

Izšlo je novo glasilo Društva Trepet-
lika. V njem so zbrani vtisi s števil-
nih dejavnosti, ki jih je organiziralo 
društvo. Lahko se prepričate, da je 
bilo dogajanje v zadnji polovici leta 
res pestro.

Tokratna številka Trepetlike je prav 
posebna, saj je v njej velik del 
posvečen predstavitvi avstrijske or-
ganizacije Parkinson Selbsthilfe Ös-
terreich Dachverband (PSHÖ DV). V 
okviru sodelovanja med društvoma je 
za avstrijsko revijo Parkinson Nach-
richten nastal članek, v katerem smo 
predstavili naše društvo, dejavnosti, 
položaj parkinsonskih bolnikov v Slo-
veniji, poleg tega pa tudi pet naših 
perspektivnih likovnih oz. literarnih 
umetnikov: Miho Jerino, Vojka Gro-
sarja, Magdo Kastelic Hočevar, Lidijo 
Kavčič Vrtačnik in Alenko Šet. Vsem 
se najlepše zahvaljujem za sodelo-
vanje. V tokratni številki Trepetlike 
boste našli oba članka. Vabim vas, da 
ju preberete in poskusite primerjati 
prednosti in slabosti življenja parkin-
sonskih bolnikov pri nas in v Avstriji.

Vabljeni ste v prenovljene društ-
vene prostore, kjer lahko telovadite, 
izmenjate novice in izkušnje ali samo 
poklepetate. Želim si, da bi bil ta soba 
čim večkrat polna.

Naj se zahvalim vsem, ki ste pridno 
zapisovali svoje vtise in tako prispe-
vali k vsebini glasila. Ostanite še na-

prej dejavni pisci in dopisniki, hkrati 
pa upam, da se bo opogumil še kdo 
izmed bralcev in nam poslal svoj 
prispevek.

Zahvala velja tudi vsem sponzorjem 
in donatorjem, ki društvu omogočajo 
delovanje.

Stopaj po sledi mavrice, 
stopaj za zvoki pesmi 

in vsepovsod te bo obdajala  
lepota. 

Po sledi mavrice vodi pot 
iz najbolj goste megle. 

 
(navajska pesem)

Naj bo leto 2013 mavrično!

Vaša urednica Vida

MAPA DOBREGA POČUTJA

Po več kot dveh letih smo se člani 
mariborskega aktiva Trepetlike zbrali 
v Domu pod gorco v Mariboru. Bil je 
četrtek, 6. septembra. Člani so priha-
jali iz bližnje in daljne okolice, veči-
noma skupaj po dva, bolnik in njegov 
skrbnik. Prav prijetno jih je bilo vide-
ti, kako so polni pričakovanja vstopali 
v prijetno urejen dom, v katerem smo 
imeli prvo letošnje srečanje. Z nami 
sta bili Lidija Ocepek, medicinska se-
stra, specializirana za parkinsonizem 
v UKC Ljubljana, in Marjetka Ornik, 
medicinska sestra v UKC Maribor, 
odgovorna za delo s parkinsonskimi 
bolniki. Natanko ob 16. uri nas je bilo 
blizu 60 – rekordno število!

Zbrani smo z zanimanjem poslu-
šali gospo Lidijo Ocepek, ki nam je 
predstavila Mapo dobrega počutja 
pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo 
(vsak udeleženec je dobil en izvod 
mape) in njeno uporabo.

Mapa dobrega počutja pri parkinso-
novi bolezni je namenjena izboljšanju 
bolnikove komunikacije z njegovimi 
skrbniki. Z uporabo te mape lahko 
spremljamo stanje bolezni z njenimi 
motoričnimi in nemotoričnimi simpto-
mi, kar je uporabno tudi pri pogovoru 
z zdravnikom.

Predavanje je bilo poučno in zelo za-
nimivo, saj udeleženci niso le poslu-
šali, temveč tudi dejavno sodelovali 
s številnimi vprašanji. Po skoraj dveh 
urah smo se zadovoljni razšli. Vse, 
kar smo slišali, bomo koristno upora-

bili pri reševanju problemov in težav, 
ki nam jih povzroča PB.

Moč je v nas in ne v bolezni!

Adi Žunec

KUHARSKA DELAVNICA V OKVI-
RU PROJEKTA »NE PREDAMO SE«

V torek, 18. septembra 2012, je na 
sedežu Društva Trepetlika potekala 
kuharska delavnica, namenjena čla-
nom gorenjske enote.

Na začetku srečanja nas je gospod 
Rudi Celin seznanil z zdravo pridelavo 
rastlin. Poučil nas je o pomenu kolo-
barjenja, kislosti zemlje, gnojenju, 
škropljenju in gensko spremenjenih 
organizmih. Pogovarjali smo se tudi 
o prednostih in slabostih ekološkega 
kmetijstva, pri katerem se ne upora-
bljajo ne sintetična gnojila ne fitofar-
macevtska sredstva. Takšne kmetije 
so registrirane in pod inšpekcijskim 
nadzorom. Ekološka živila trenutno 
predstavljajo 4 % hrane. Kupimo jih 
lahko na ekoloških tržnicah, v speci-
aliziranih prodajalnah ali neposredno 
pri proizvajalcih. Takšni pridelki so si-
cer bolj zdravi, a je pridelana količina 
manjša, zato so dražji.

Besedo (oz. kuhalnico) je nato prev-
zel gospod Robert Merzel, šef kuhinje 
v državnem protokolarnem objektu 
Brdo. V kratkem uvodu nas je opom-
nil na uporabo zelenjave, polnovr-
ednih sestavin, kakovostnih živil ter 
na izogibanje beli moki, rafiniranemu 
sladkorju in rafiniranemu navadnemu 
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olju. Opozoril nas je tudi na »skrite 
maščobe« (npr. v smetani). Pokazal 
nam je različne možnosti improviza-
cije v kuhinji – glede uporabe različ-
nih sestavin, količin, »recikliranja« 
ostankov hrane … Uživali smo, ko 
smo okušali:

• čičerikov namaz s polnozrnatim 
kruhom,

• polnozrnato cvetačno juho,

• ajdovo kašo z zelenjavo,

• polnozrnate peresnike s sušenim 
paradižnikom in olivami,

• lososov medaljon z zeliščno kislo 
smetano,

• smoothie (napitek) z jogurtom in 
mangom.

Po dveh urah in pol smo srečanje za-
pustili zadovoljni in siti. Za »domačo 
nalogo« pa smo dobili recept, ki ga 
delimo z vami.

 

Zavzet kuhar in še bolj zavzeti opazovalci

Pecivo iz ovsenih kosmičev

Sestavine:

• 65 g margarine

• 150 g ovsenih kosmičev

• 100 g suhega sadja (slive, mareli-
ce, orehi)

• 1 jajce

• 50 g rjavega sladkorja

• vaniljev sladkor

• ščep soli

• limonina/pomarančna lupina

 
Priprava:

• Stopljeni maščobi dodamo kos-
miče, narezano suho sadje, sol, 
lupinico in ohladimo.

• Posebej stepemo jajce, sladkor in 
sol ter umešamo med kosmiče.

• Iz mase oblikujemo kupčke, ki 
jih na 180 °C pečemo približno 15 
minut.

 

EVROPSKI POHOD ENOTNOSTI

Evropsko združenje bolnikov s parkin-
sonovo boleznijo (European Parkin-
sons Disease Association) je v petek, 
28. septembra 2012, v Amsterdamu 
organiziralo Evropski pohod enotno-
sti. Namen dogodka je bil opozoriti na 
parkinsonovo bolezen, povečati oza-
veščenost o njej in predstaviti težave, 
ki jih povzroča obolelim in njihovim 
svojcem.

Pohoda smo se udeležili tudi bolniki 
iz Slovenije s svojimi spremljevalci. 
Na pot smo se odpravili že v četrtek 
zgodaj zjutraj, ko smo z brniškega le-
tališča odleteli proti Amsterdamu. Ker 
je letališče kar oddaljeno od mesta, 
smo pot nadaljevali z vlakom. Nas-
tanili smo se v hotelu v starem delu 
Amsterdama, neposredno ob poti 
Evropskega pohoda enotnosti. Imeli 
smo čas za ogled mesta, ki mu zaradi 
številnih kanalov pravijo tudi druge 
Benetke.

Vsi pohodniki smo se v petek zjutraj 
ob dogovorjeni uri zbrali na znameni-
tem tlakovanem trgu Thorbeckeplein, 
znanem po številnih tržnicah. Sre-
čanje z udeleženci iz drugih držav je 
bilo zanimivo in prisrčno. Vsi smo bili 
oblečeni v enake majice, številni pa 
smo imeli tudi transparente in kape 
z logotipi svojih nacionalnih društev.

1,6-kilometrskega pohoda po starem 
delu Amsterdama se je udeležilo več 
kot 1000 pohodnikov iz 25 držav. Na 
pohodu smo šli mimo številnih stavb 
in spomenikov iz preteklosti. Ogle-

dali smo si dele edinstvenih mestnih 
kanalov in imeli možnost, da smo 
naključnim ljudem pokazali težave, 
ki nam jih povzročajo parkinsono-
va bolezen oziroma parkinsonizmi. 
Na koncu pohoda nam jo je zagodlo 
vreme, vendar nam tudi dež in veter 
nista preprečila, da ne bi uživali ob 
zvokih salse in karibskih bobnarjev.

Slovenska »ekipa«

Po besedah predsednika Evropskega 
združenja bolnikov s parkinsonovo 
boleznijo je bil dogodek uspešen, 
zato upa, da bodo v prihodnje na isti 
dan in enak način podobni pohodi 
potekali v številnih evropskih mes-
tih – da bi medijem, politikom in širši 
javnosti sporočili, kako morajo biti 
ljudje, ki širom po Evropi živijo s to 
napredujočo, kronično in zahtevno 
nevrodegenerativno boleznijo, delež-
ni učinkovite in enake obravnave.

Vrnili smo se domov v soboto oko-
li poldneva. Čeprav nas je bilo pred 
pohodom malo strah, kako bomo pre-
nesli celotno potovanje, smo bili ob 
prihodu domov ponosni, da smo se 
pohoda udeležili. Uspešno smo zasto-
pali Trepetliko in Slovenijo ter sode-
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lovali pri edinstvenem mednarodnem 
dogodku, ki bolnikom s parkinsonovo 
boleznijo lahko pomaga izboljšati ka-
kovost njihovega življenja.

Bogomir Spolenak 

POGOVOR O PARKINSONOVI BO-
LEZNI

V torek, 2. 10. 2012, so bili na sedež 
Društva Trepetlika vabljeni vsi Lju-
bljančani in Ljubljančanke, ki imajo 
(ali menijo, da imajo) parkinsonovo 
bolezen (PB). Zbralo se je kar lepo 
število bolnikov in skrbnikov, od ka-
terih so se nekateri z društvom sre-
čali prvič. Namen tega druženja je bil 
pogovor o parkinsonovi bolezni ter 
izmenjava izkušenj.

 
Vodje pogovora

Srečanje so vodili g. Tomažin, g. Šmid 
(oba bolnika) in g. Kolman (skrbnik). 
Začeli so s kratkim uvodnim nagovo-
rom, nato pa so k besedi povabili tudi 
obiskovalce. Ti so se kmalu sprošče-
no razgovorili o bolezni in težavah, 
s katerimi se soočajo. Skupaj smo 
ugotavljali, kako se je bolezen začela 
pri vsakem izmed poslušalcev. Poseb-
no pozornost smo namenili nemo-

toričnim simptomom, kot so motnje 
spanja, težave z vohom itd. Izmenjali 
smo tudi izkušnje o obiskih pri raz-
ličnih zdravnikih in njihovem diagno-
sticiranju bolezni. Ugotovili smo, da 
se parkinsonova bolezen pri vsakem 
bolniku kaže na svojstven način, toda 
kljub temu lahko najdemo nekatere 
skupne značilnosti.

V drugem delu srečanja smo se 
posvetili obvladovanju bolezenskih 
znakov. Izmenjali smo izkušnje gle-
de zdravljenja z različnimi zdravili ter 
ugotavljali njihove želene in neželene 
učinke. Pogovarjali smo se o domi-
selnih rešitvah nekaterih težav (npr. 
uporaba tricikla namesto kolesa – za-
radi težav z ravnotežjem). Omenili 
smo tudi zamrznitev in iskali načine, 
kako si bolniki v teh primerih lahko 
pomagajo. G. Šmid je pokazal nekaj 
praktičnih vaj, ki olajšajo vstajanje s 
stola. Strinjali smo se, da je govor, 
pisanje, obrazno mimiko, ravnotežje 
… potrebno uriti, da bi ostali aktivni 
čim bolj in čim dlje.

Dveurni vódeni pogovor smo zaklju-
čili s številnimi zamislimi in predlogi 
o novih srečanjih ter projektih za 
pomoč bolnikom. Tudi po koncu »ura-
dnega dela« srečanja se je prijetno 
in sproščeno vzdušje nadaljevalo, saj 
so se zadovoljni udeleženci zadržali v 
medsebojnem klepetu.

Razšli smo se bogatejši za nova znan-
stva in izkušnje ter želeč si ponovne-
ga druženja.

Vida Šet

HITREJE, DLJE, MOČNEJE

Naslov za zapis o letošnjem drugem 
srečanju članov Trepetlike iz Štajer-
ske in Prekmurja sem si sposodil iz 
knjižice Andreje Kancilija Stanišič. 
Gre za priročnik z opisom vaj za 
bolnike s parkinsonizmom in njihove 
svojce.

Pri načrtovanju dejavnosti članov 
naše enote smo se odločili nameniti 
nekaj ur mesečno tudi strokovno vo-
deni telovadbi in vajam, ki koristno 
vplivajo na motoriko in tudi na iz-
boljšanje počutja ter razpoloženja 
posameznega bolnika s parkinsonovo 
boleznijo.

Več kot 30 bolnikov in naših skrbnikov 
se je že drugič letos zbralo v prosto-
rih lepo urejenega Doma pod gorco v 
Mariboru. Naš namen je bil druženje.

Glede na to, da je bilo med udeleženci 
več novincev, smo uvodni del name-
nili predstavitvi novih članov. Slišali 
smo zanimive zgodbe o tem, kako so 
se posamezniki srečali s parkinsonovo 
boleznijo in kako z njo živijo, nekateri 
že tudi deset in več let.

Še posebej zanimivo je bilo ob koncu 
srečanja. V neposredni bližini doma je 
namreč tudi lepo urejeno rekreacijsko 
igrišče za starejše. Ne boste verjeli, 
da se je kar nekaj bolnikov povzpelo 
na posamezna igrala in preizkusilo 
svoje moči. Med njimi nas je še po-
sebej navdušil gospod Franjo Biber, 
ki premaguje zahtevna igrala kot za 
stavo. Kar dvakrat dnevno ga lahko 

srečamo na teh igralih. Franjo je vsa-
komur, ki si to želi in še ima dovolj 
moči, pripravljen pokazati, kako se 
varno uporablja posamezno igralo. 
Domov smo odšli močnejši in zado-
voljni, da smo se družili in si zaupali 
težave, ki nam jih povzroča parkinso-
nova bolezen.

Pogumni zmagujejo!

Adi Žunec

12. TABOR BOLNIKOV S PARKIN-
SONOVO BOLEZNIJO IN NJIHO-
VIH SPREMLJEVALCEV

(Izola, 25.–28. oktober 2012)

Kot vemo, so dosedanji tabori pote-
kali na Lokvah nad Novo Gorico, tok-
ratni pa je bil izpeljan na novi lokaciji, 
in sicer v izolskem Domu dva topola.

Čeprav udeleženci (tokrat nas je bilo 
58) verjetno še nismo zbrali vseh vti-
sov, se najbrž strinjamo, da pomeni 
lokacija tik ob morju v primerjavi z 
Lokvami veliko spremembo, tudi to, 
da Dom s svojimi kapacitetami omo-
goča večjo udeležbo.

Pogrešali smo lepo planinsko okolje, 
Tatjanino in Jožetovo prijaznost ter 
prijaznost vse ekipe na Gorjanovi do-
mačiji.

V četrtek je bilo po prihodu nekaj 
manjših zapletov glede razmestitve 
po sobah, vendar je kasneje vse stek-
lo, kot si je zamislila organizatorica – 
gospa Lidija.
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Žal nam je bilo, ker je zaradi bolezni 
prof. dr. Kržanove odpadel pogovor 
o zdravilih. To je tema, ki smo ji na 
vseh taborih zavzeto prisluhnili, saj 
smo na številna vprašanja dobili jas-
ne odgovore.

Joga, nordijska hoja in taj či so že 
kar uveljavljene in na vseh taborih 
dobro sprejete »discipline«. Potrebno 
je poudariti, da je bilo vadišče za jogo 
odlično pripravljeno (topel prostor 
z vso potrebno opremo). Čeprav je 
vremenska napoved obetala padavi-
ne, teh ni bilo, tako da je gospa Ka-
tarina taj či izpeljala kar na prostem. 
Nordijsko hojo je vodil naš član Jure 
Smerdelj, in to tako odlično, da smo 
si zaželeli vsakodnevnih ponovitev. 
Očitno naš Jure ve, kaj trepetlikarji 
potrebujemo. Hoje nikoli ni pozabil 
začeti in zaključiti s poudarjanjem 
dejstva, da pri tej vadbi oblikujemo in 
krepimo medčloveške in prijateljske 
vezi ter odnos do narave. Teh vrednot 
pri dosedanjih izvajalcih ni bilo zazna-
ti.

 

Nič ni lepšega od telovadbe na obali

Na taboru se nam je prvikrat predsta-
vila mag. Stanislava Ristić-Kovačič. 
Na temo o skrbi za koga je podala 
veliko informacij, ponazorjenih tudi s 
praktični primeri, s čimer je izzvala 
naša vprašanja. Ta so bila bolj tipa-
joča, saj je problemov najbrž toliko, 
kolikor je obolelih za parkinsonovo 
boleznijo. Bolnik in njegova družina 
težave – tudi zelo hude – po navadi 
dolgo prikrivajo, tako da medicinski 
stroki celo za desetletje preprečijo 
njihovo prepoznavanje. Predlagam, 
da ta tema zaradi svoje pomembnosti 
postane stalnica naših taborov. 

Dr. Dejan Georgiev je z raziskovalsko 
vnemo poskusil odgovoriti na dilemo, 
ali z novimi metodami parkinso-
novo bolezen lahko zanesljiveje 
ugotovimo.

Predstavitev je bila zelo obsežna, 
natančna in strokovna, tako da smo 
na trenutke kar težko sledili sicer za-
nimivi predstavitvi. Predlagam, da se 
predavanje uvrsti še na katerega od 
prihodnjih taborov, vendar bi za bolj-
šo razumljivost in večje razumevanje 
moralo biti ozvočeno.

Vsekakor smo si dobro zapomnili, da 
je diagnosticiranje te bolezni tudi ob 
uporabi novih metod dokaj zahteven 
postopek.

Drugi dan zvečer je polovica udele-
žencev uživala ob živi glasbi. Nekateri 
so se podali na plesišče.

Mag. Jure Bon je z njemu lastno na-
tančnostjo odgovarjal na vprašanje, 

ali so psihotične motnje pri par-
kinsonovi bolezni neizogibne.

 

Med predavanjem 

Zvedeli smo, da se pri približno tri-
desetih odstotkih bolnikov pojavljajo 
psihotične motnje. Te so odvisne od 
posameznikovih lastnosti in vrste te-
rapije, čeprav povezava z zdravili ali 
z njihovo predoziranostjo ni nujna. 
Pojavnost psihotičnih motenj – bodisi 
ob splošni zmedenosti ali ob jasni za-
vesti – lahko nakazuje posebno obliko 
parkinsonizma.

Klara Trpkov, spec. klin. logopedije, in 
Rok Koritnik, dipl. del. terapevt, sta 
spregovorila o ozaveščanju dihanja 
in pomoči pri govoru in dihanju. 
O dihalnih tehnikah smo tu in tam že 
večkrat kaj slišali, omenjena strokov-
njaka pa sta nas s svojim celostnim 
pristopom ozavestila, da je obvla-
dovanje dihanja in govora zelo po-
membno tudi za parkinsonike. Ker se 
nam zdi dihanje samoumevno, se niti 
ne zavedamo vrednosti pravilnega in 
kakovostnega dihanja.

Gospa Lidija Ocepek, vodja tabora, 

je poudarila, da je parkinsonova 
bolezen – bolezen cele družine 
in ne samo bolnika. V svojem na-
stopu, obogatenem z zanimivostmi iz 
vsakodnevne prakse in s potrebnimi 
poudarki, je povzela celotno proble-
matiko parkinsonove bolezni, obrav-
navano na taboru.

Na njenih predavanjih oziroma v 
pogovorih z njo je prisotnost udele-
žencev tabora vedno polnoštevilna, 
in čeprav nam na začetku nikoli ne 
pozabi povedati, da smo mnogo infor-
macij že slišali, s svojo poljudno stro-
kovnostjo, razumljivimi informacija-
mi in načinom komunikacije vedno 
znova pritegne prav vsakogar, da jo 
skrbno posluša in sodeluje od začetka 
do konca »delavnice«, ko vprašanja 
zanjo kar dežujejo.

 

Lidija Ocepek, dipl. m. s.

Problem, o katerem je spregovorila 
sestra Lidija, ni nov, vendar je dokaj 
neznan, saj se vse odvija v družini, 
vsega pa bolniki in njihovi svojci ne 
razkrijejo niti zdravniku. Zato je pot-
rebno reševanje prikrivane proble-
matike zaupati človeku s potrebnim 
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znanjem, veliko izkušnjami in tenko-
čutnostjo.

Za zaključek se je dr. Pirtošek lotil 
vprašanja, kako slovenska nevro-
logija z raziskovanjem skuša po-
magati bolnikom s parkinsonovo 
boleznijo.

Profesor je omenil kar precej raziskav 
– nekaj jih bom skušal našteti.

• Povezava med parkinsonovo 
boleznijo in tumorjem na možganih 
ter multiplo sklerozo (vpliv okolja: s 
pesticidi onesnažene vode poveču-
jejo pojavnost parkinsonizmov).

• Pojavnost demence pri parkinso-
novi in alzheimerjevi bolezni – je 
možno kombinirano zdravilo za obe 
bolezni? Analiza rezultatov študije 
poteka v Ljubljani in Stockholmu.

• Raziskava o vplivu čustev; pove-
zava voha in čustev.

• Analiza spomina: delovni, sre-
dnjeročni in dolgoročni spomin.

• Študija o vplivu zelenega čaja na 
spomin; kombinacija s substanco 
omega 3.

• Neškodljiva magnetna stimula-
cija možganov (TMS) pri depresiji 
obolelih za parkinsonovo boleznijo 
omogoča dobre rezultate.

• Telemedicina: dostop do zdrav-
nika in zdravil s pomočjo sodobnih 
informacijskih sistemov.

Glede izvajanja omenjenih raziskav 
in projektov obstaja upravičena 
zaskrbljenost, saj se sredstva za 

zdravstvene storitve drastično zmanj-
šujejo; tudi napovedi za naslednja 
leta niso obetavne.

 
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med

Obstaja ideja o dnevnem centru za 
bolnike s parkinsonovo boleznijo, kaj-
ti negovalne bolnišnice ne zadoščajo 
niti ne ustrezajo vse večjim potre-
bam.

Profesor Pirtošek nas je glede »dru-
gega mnenja« opozoril tudi na evrop-
sko zakonodajo v letu 2013.

Tabor se je končal kar optimistično, 
tudi z lepim vremenom, saj je zadnji 
dan posijalo prijetno primorsko son-
ce.

Besedilo: Franc. Kolman 
Fotografije: Jurij Smerdelj

VTISI S TABORA

Odločitev, da gremo na 12. tabor bol-
nikov s PB v Izolo, je bila pomembna 
in dobra izbira.

Kot vedno sem tudi tokrat spoznala 
zanimive nove ljudi, bolnike in skrb-
nike.

Program je bil dober in želim izraziti 
željo in potrebo po nadaljnjih priza-
devanjih na tem področju, se boriti 
za pridobljeno in ne zanemariti naših 
dolžnosti.

Še bom sodelovala in pomagala.

Gordana Grosar

POTEPANJE PO POSAVJU

Gospod Vlado Čižmek, vodja regij-
skega Društva Trepetlike za Posavje, 
Dolenjsko in Belo krajino, nama je 
poslal prijazno vabilo, da se udeleži-
va jesenskega srečanja društva, ki je 
bilo 16. novembra 2012.

Vlado Čižmek, organizator izleta

Že zaradi prijaznih in simpatičnih čla-
nov društva, da o seznamu znameni-
tosti, ki naj bi si jih ogledali, sploh ne 
govoriva, sva se srečanja z veseljem 
udeležila.

Na zbornem mestu v Boštanju nas 
je že čakal avtobus z nepogrešljivim 
gospodom Francijem. Bilo je poskr-
bljeno za hrano in pijačo. Vladova 
žena gospa Anica je za nas spekla 
izvrstno makovo potico. Manjkala pa 
ni niti harmonika, seveda s harmo-
nikarjem, ki je veselo raztezal meh. 
Tako smo se že pred pričetkom poti 
lahko malo zavrteli.

 

Ob zvokih harmonike

Ko smo se podprli s prigrizkom, smo 
se odpeljali proti sevniškemu gradu. 
Med potjo nam je Vlado razkazal po-
membne stavbe in podjetja v Sevni-
ci. Vsi smo se z grenkobo spominjali 
nekoč uspešnih in znanih podjetij, ki 
sedaj le še životarijo ali pa so propad-
la. Gospod Franci nas je z avtobusom 
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pripeljal pred grajski vhod. Še gospa 
vodička nas je pohvalila, da še noben 
avtobus ni pripeljal tako blizu gradu.

Gospa vodička nam je na kratko 
predstavila zgodovino gradu, ki se 
prvič omenja leta 1309. Poleg gradu 
je zaradi renesančne poslikave zani-
miva tako imenovana Lutrovska klet, 
postavljena na živo skalo v bregu pod 
grajsko stavbo. Je izredno akustična. 
O tem smo se lahko prepričali, ko 
smo skupaj z vodičko zapeli dve na-
rodni pesmi.

Naprej nas je pot vodila do podje-
tja GEN, ki se ukvarja z distribucijo 
električne energije. Tam smo si pod 
strokovnim vodstvom gospoda Mir-
ka ogledali simulacijo Nuklearne 
elektrarne Krško. Izvedeli smo tudi, 
koliko električne energije porabimo 
v Sloveniji, ter se zamislili nad one-
snaževanjem okolja z izpusti toplo-
grednih plinov.

Že rahlo utrujeni smo se pri ribnikih 
Mačkovci ustavili na malici. Odlični 
žganci z obaro so nas napolnili z ener-
gijo, potrebno za nadaljevanje izleta. 
Okolica ribnikov je – ne glede na letni 
čas – vredna ogleda.

Pot nas je nato peljala do Brestani-
ce, kjer smo si ogledali še triladijsko 
baziliko Lurške Marije. Cerkev je bila 
posvečena 2. julija 1914, prav na 
dan, ko je skozi Brestanico peljal vlak 
s krstama prestolonaslednika Franca 
Ferdinanda in njegove soproge, žrtev 
atentata v Sarajevu.

Naprej nas je pot peljala mimo blan-
ške hidroelektrarne in spomenika 13 
utopljencem, žrtvam tragične nesreče 
izpred dveh let.

Počasi se je pričelo mračiti, mi pa 
smo se zapeljali še na posest Krako-
vo oziroma do Vinske kleti Mastnak. 
Ob prijetni toploti odprtega kamina 
smo uživali ob dobri večerji z domačo 
kapljico ter v pogovoru z dragimi čla-
ni društva. Ob tem pa smo še malo 
zaplesali. Na koncu smo si ogledali 
še vinsko klet, kjer so nam razložili, 
kako pridelujejo vina in penine, ter 
penino tudi degustirali.

Utrujeni, a zadovoljni smo se odpra-
vili vsak proti svojemu domu.

Z ženo se najlepše zahvaljujeva Vla-
du in vsem prisotnim za prijetno dru-
ženje. Bilo je lepo.

Boris in Ema Prelc

PARKINSON SELBSTHILFE 
ÖSTERREICH DACHVERBAND

Logotip društva

Društvena organiziranost

Na pobudo prim. dr. Dietra Volca in 
prof. dr. Wernerja Poewa, dveh pri-
znanih avstrijskih nevrologov, ter par-
kinsonskih bolnikov Hannsa Zeggla, 
Karla Soukopa in Marie Böckle je bil 
20. 7. 2000 na Dunaju ustanovljen 
Parkinson Selbsthilfe Österreich 
Dachverband (PSHÖ DV), krovno 
združenje devetih pokrajinskih or-
ganizacij iz vseh avstrijskih pokrajin 
(Dunaj, Spodnja Avstrija, Gornja 
Avstrija, Štajerska, Koroška, Gradi-
ščanska, Predarlska, Solnograška, 
Tirolska). V vsaki izmed pokrajinskih 
organizacij delujejo skupine za sa-
mopomoč. Izmed skupno 42 jih je v 
Gornji Avstriji kar 14. Pokrajinske or-
ganizacije in skupine tesno sodelujejo 
z Dachverbandom. Zaradi posebnih 
potreb mlajših parkinsonskih bolnikov 
(< 55 let) je bila pred dvema letoma 
ustanovljena skupina JUPPs (Junge 
Parkinson Patienten, Mladi parkin-
sonski bolniki).

V upravnem odboru Dachverbanda je 
sedem članov, ki se posvečajo delo-

vanju združenja in ozaveščanju ljudi 
o potrebah parkinsonskih bolnikov, o 
čemer priča tudi veliko število dejav-
nosti.

• Predsednica Inge Anderle je bivša 
dunajska matičarka, ki je za parkin-
sonovo boleznijo (PB) zbolela pred 
8 leti. V združenju aktivno sodeluje 
že 6 let.

• Podpredsednica mag. Elfriede 
Oswald je diplomirana farmacevtka 
in pobudnica nekaterih pomembnih 
iniciativ Dachverbanda. S svojimi 
izkušnjami, pridobljenimi ob dolgo-
letnem negovanju obolele matere, 
je pomembno prispevala k ozave-
ščanju o potrebah družinskih članov 
obolelih.

• Podpredsednik Helmut Markovits 
je hkrati tudi predsednik spodnje-
avstrijske pokrajinske organizacije 
in ima že nekaj let PB. Kljub temu 
nenehno potuje in aktivno sodeluje 
pri vseh aktivnostih Dachverbanda.

• Zapisničarka mag. Heide Unterra-
iner je upokojena učiteljica nem-
škega jezika in zgodovine. PB so ji 
diagnosticirali pred 6 leti.

• Namestnica zapisničarke Zäzilia 
Penz je dobila diagnozo PB pred 8 
leti. Poleg sodelovanja pri skupinah 
za samopomoč je tudi izjemno 
likovno nadarjena.

• Blagajnik prim. dr. Dieter Volc je 
med najbolj cenjenimi avstrijskimi 
strokovnjaki za PB, hkrati pa je 
tudi poglavitni zbiralec sredstev 
za Dachverband. Njegovo veliko-
dušno sodelovanje je pripomoglo k 
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ozaveščanju o potrebah bolnikov; 
objavil je številne članke, redno 
tudi predava na različnih kongresih, 
poleg tega pa je pri svojih pacientih 
zelo priljubljen.

• Namestnica blagajnika Christine 
Zechberger je prav tako aktivna 
v spodnjeavstrijski pokrajinski orga-
nizaciji. Njen mož je bil dolga leta 
parkinsonski bolnik. 

 
Upravni odbor Dachverbanda:

• spredaj, od leve proti desni: Chri-
stine Zechberger, Zäzilia Penz, mag. 
Heide Unterrainer, Lamija Muzurović

• zadaj, od leve proti desni: Inge 
Anderle, prim. dr. Dieter Volc, mag. 
Elfriede Oswald, Helmut Markovits

 
Dachverband tesno sodeluje tudi z 
Österreichische Parkinson Gesel-
lschaft (ÖPG, Avstrijsko parkin-
sonsko združenje), združenjem 
specialistov za PB iz cele države. 
Predsednik ÖPG je univ. prof. dr. Ger-
hard Ransmayr, ki je tudi strokovni 
svetovalec Dachverbanda.

Leto dni po ustanovitvi je bil v časo-
pisu Parkinson Nachrichten (Parkin-
sonske novice) razpisan natečaj za 
logotip organizacije. S tem smo želeli 
izkoristiti kreativni potencial bolnikov 
in jih spodbuditi, da sami oblikujejo 
svoj razpoznavni znak, ki jih bo pred-
stavljal v javnosti. Zmagala je ga. 
Edith Rohrhofer iz Gornje Avstrije, 
ki je pred postavitvijo diagnoze PB 
delala kot grafičarka. Kot predlogo 
za logotip je uporabila znak evropske 
parkinsonske organizacije (EPDA).

Združenje ima trenutno 2000 članov, 
vsak izmed njih pa je hkrati tudi član 
ene izmed pokrajinskih organizacij 
oz. ene izmed skupin za samopomoč. 
Največ članov (400) je v dunajski or-
ganizaciji.

Dachverband skrbi za različne pobude 
in dejavnosti, ki nudijo podporo bolni-
kom in njihovim družinskim članom, 
hkrati pa opozarja avstrijsko javnost 
na njihove potrebe in težave. S po-
močjo ge. Oswald so v mnoga pre-
davanja vključeni tudi farmacevti, ki 
se na ta način kakovostno izobrazijo 
o posebnih potrebah obolelih. Izdali 
smo tudi nekaj brošur, ustanovili ča-
sopis Parkinson Nachrichten, ki izide 
štirikrat letno, ter v avstrijskih me-
dijih objavili veliko število člankov in 
intervjujev. Čeprav je avstrijski zdra-
vstveni sistem na visoki ravni, se je 
pokazalo, da so vsa ta prizadevanja 
še kako potrebna, saj številne usta-
nove niso dovolj obveščene o potre-
bah obolelih.

Na svetovni dan parkinsonove bolez-
ni Dachverband že več let organizira 
tiskovne konference. Ta vztrajnost 
in predvsem neomajno sodelovanje 
prim. dr. Volca sta se izkazala kot 
zelo koristna. Tako je bilo l. 2012 na 
tiskovni konferenci kar 40 novinarjev 
(posnetek na YouTube: http://www.yo-
utube.com/watch?v=3iE9iwXxB_s). Pred 
dvema letoma je bila dnevu parkinso-
nove bolezni posvečena celo posebna 
oddaja na avstrijski televiziji.

Prireditev, ki jo v sklopu svetovnega 
dneva PB organizira Dachverband, je 
postala že tradicionalna. Zadnja tri 
leta se odvija v Mali oranžeriji dvor-
ca Schönbrunn na Dunaju. Na zadnji 
prireditvi je bilo več kot 500 obisko-
valcev. Za to sta zaslužni ga. Anderle 
in ga. Oswald, ki sta se nesebično 
posvetili pripravam in organizaciji 
tega zahtevnega projekta. Na priredi-
tvi predavajo priznani avstrijski stro-
kovnjaki, l. 2012 pa smo povabili tudi 
dva najuglednejša učitelja plesa iz 
dunajske plesne šole Swabek. Nas-
lednje leto se bo prireditev odvijala 
7. aprila – vabimo vas, da se nam 
pridružite!

Na pobudo ge. Oswald in ge. Ander-
le se že več let odvija tudi prireditev 
Kunst als Brücke zur Welt (Umetnost 
kot vez s svetom), kjer parkinsonski 
bolniki razstavljajo in prodajajo svo-
ja umetniška dela. Za farmacevte 
se redno organizirajo predavanja. 
Ga. Oswald v Karlsteinu, slikovitem 
mestu v Spodnji Avstriji, nedaleč od 
meje s Češko, organizira dvodnevni 
seminar Parkinson Informationstage 

(Parkinsonski dnevi). Poleg širokega 
spektra predavanj, ki jih vodijo stro-
kovnjaki različnih medicinskih strok, 
je vsakokrat organiziran tudi pester 
kulturni program. Ta prireditev se 
odvija na dve leti in jo podpirajo tudi 
spodnjeavstrijski politiki.

Ob svetovnem dnevu parkinsonove 
bolezni 2012: prim. dr. Volc in pacientka 

na plesišču v Mali oranžeriji dvorca 
Schönbrunn

Leta 1998 je bil na pobudo prim. dr. 
Volca ob Mrtvem morju v Jordaniji 
ustanovljen medicinski center, ki kot 
sestavni del programa ponuja klimat-
sko in izkustveno terapijo ter bogat 
kulturno-zabavni program. Potovanje 
v ta center je organizirano dvakrat 
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letno. Število zainteresiranih je vsa-
ko leto večje. Od l. 2010 se po ideji 
prim. dr. Volca odvija plesni tečaj za 
parkinsonske bolnike – S plesom pro-
ti parkinsonu. Tečaj poteka v ugledni 
dunajski plesni šoli Swabek, od ne-
davnega pa se podobni tečaji odvijajo 
tudi v nekaterih drugih avstrijskih 
mestih.

Posamezniki oz. organizacije se za 
inovativne projekte, ki pripomorejo k 
izboljšanju kakovosti življenja bolni-
kov s PB, nagradijo.

Pokrajinske organizacije in skupine 
za samopomoč imajo redne mesečne 
sestanke, na katerih pogosto sode-
lujejo tudi družinski člani obolelih. 
Organizirajo tudi različna predavanja 
in logoterapijo, delovno, glasbeno ter 
slikarsko terapijo. Mnoge pokrajinske 
organizacije tiskajo lastna glasila, 
številne (še posebej dunajska) pa 
organizirajo tudi pustovanje, razsta-
ve, božični sejem in koncerte. Leta 
2012 je gornjeavstrijska pokrajinska 
organizacija ob 25-letnici svojega 
delovanja v mestni hiši v Linzu prip-
ravila veliko slovesnost, na kateri so 
bili prisotni politiki in medicinski stro-
kovnjaki iz celotne Gornje Avstrije.

Parkinson Projekt 2007 je prvi tovr-
sten projekt v Avstriji. Njegov namen 
je opozoriti na potrebe avstrijskih 
parkinsonskih bolnikov. V raziskavo 
je bilo vključenih 300 bolnikov (58 % 
moških, 42 % žensk), ki so pripravili 
vprašalnik s 54 vprašanji. Projekt 
je potekal v sodelovanju z največjo 
avstrijsko socialnoskrbstveno orga-

nizacijo, avstrijskim ministrstvom za 
zdravje, Parkinson Dachverbandom in 
njegovimi pokrajinskimi organizacija-
mi. Dve leti kasneje je bila objavlje-
na brošura Parkinson Dialog 2009, v 
kateri so povzete osnovne težave in 
potrebe bolnikov. Olgactory Sense 
Study (sniffPD, Študija voha) je eno-
letna raziskava, ki je pokazala, da PB 
ne povzroča le znatnih motenj voha, 
temveč da se pojavljajo tudi njihovi 
posebni vzorci. Pri premoščanju sta-
nja zamrznitve se je za zelo učinko-
vito izkazala glasbena terapija. Nas-
tala je po zamisli prof. dr. Güntherja 
Bernatzkyja, priznanega biologa in 
raziskovalca na salzburški univerzi. 
V sodelovanju z Dachverbandom je 
izšla zgoščenka Musikament. Skupaj 
s farmacevtsko družbo Glaxo Smith 
Kline je Dachverband pripravil tudi 
DVD z vajami za parkinsonske bolni-
ke.

 
Brošura Das Leben lieben lieben – trotz 

Parkinson

S finančno podporo farmacevtske 
družbe Bouhringer Ingelheim sta bili 

objavljeni dve brošuri za bolnike in 
njihove svojce. Prva nosi naslov An-
gst nehmen, Mut machen (Namesto 
strahu: opogumljenje) in je namenje-
na osebam, ki so se šele pred kratkim 
soočile z diagnozo PB. Zaradi velikega 
zanimanja je v tisku že 2. izdaja iste 
brošure. Leben lieben – trotz Parkin-
son (Ljubiti življenje – kljub parkinso-
nu) je izšla nekaj let kasneje in je na-
menjena osebam, ki imajo PB že dlje. 
V pripravi je tudi brošura Kochen hält 
fit! (S kuhanjem do dobrega počutja), 
ki bo objavljena naslednje leto.

 
Brošura Angst nehmen, Mut machen

Časopis Parkinson Nahcrichten (Par-
kinsonske novice) izhaja že več let, 
in sicer štirikrat letno. Ima 3000 na-
ročnikov. Poleg nasvetov medicinskih 
strokovnjakov in najnovejših publi-
kacij na temo PB glavnino časopisa 

zavzemajo članki, pesmi, zgodbe in 
drugi prispevki članov iz pokrajin-
skih organizacij in skupin. Na vsaki 
naslovnici je objavljeno umetniško 
delo enega izmed bolnikov. Časopis 
nastaja v sodelovanju z založniško 
hišo MedMedia, ki izdaja tudi druge 
medicinske časopise. Na spletni stra-
ni Dachverbanda (www.parkinson-sh.
at) so objavljeni različni dogodki in 
novice, pa tudi nasveti, kako premo-
stiti vsakodnevne težave, državne 
ustanove prositi za pomoč in še mar-
sikaj. Stran obstaja s podporo farma-
cevtske družbe Merz.

Dachverband je že več kot deset let 
član Parkinson’s Disease Associ-
ation (EPDA). Letos smo sodelovali 
na prvem evropskem Unity Walku v 
Amsterdamu. Dachverband si pri-
zadeva krepiti regionalnego sodelo-
vanje, hkrati pa tudi vzpostaviti čim 
boljše stike s sosednjimi državami. 
Sodelujemo s slovensko Trepetliko, 
pa tudi z društvi na Bavarskem, Če-
škem in Hrvaškem.

Po ocenah v Avstriji živi 25.000–
30.000 oseb s PB. Po študiji iz l. 2007 
je 78 % bolnikov starejših od 61 
let, 22 % pa mlajših. Samo eden na 
10.000 je mlajši od 40 let. Študija je 
pokazala, da se 40 % bolnikov sooča z 
resnimi psihičnimi težavami, neredko 
tudi zaradi stigmatizacije, povezane z 
nekaterimi simptomi PB (tremor). Le 
56 % bolnikov je zadovoljnih s preje-
timi informacijami o terapevtskih mo-
žnostih in tveganjih, povezanih z me-
dicinsko terapijo. Mnogo zdravnikov 
zaradi preobremenjenosti bolnikom 
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ne posveča dovolj pozornosti, bolniki 
pa se tako pogosto počutijo prepuš-
čeni samim sebi. Dogaja se tudi, da 
bolnik ni pravočasno diagnosticiran 
ali je celo napačno zdravljen.

 

Naslovnica zgoščenke Musikament

V Avstriji je zdravstveno zavarovanje 
delovno sposobnih oseb obvezno. L. 
2005 je država za zdravstvo namenila 
10,2 % bruto domačega proizvoda. 
Avstrija ima 272 bolnišnic (67.708 
postelj), od tega 29 nevroloških kli-
nik. Poleg 125 strokovnjakov za PB je 
za bolezen specializiranih še 58 fizio-
terapevtov, 80 psihoterapevtov in 46 
logopedov. Obolelim je na voljo tudi 
10 rehabilitacijskih centrov.

Študija iz l. 2007 in publikacija iz l. 
2009 sta pokazali, da parkinsonski 
bolniki potrebujejo skrbnejše spre-
mljanje. Poudarjene so naslednje 
potrebe:

• boljše ozaveščanje o PB,

• boljše sodelovanje med družinski-
mi zdravniki in specialisti,

• kakovostnejše sodelovanje 

med specialisti, da bi se diagnoza 
postavila pravočasno in bi se pričelo 
pravilno zdravljenje,

• izdelava seznama s popisom 
strokovnjakov za PB,

• informacije o optimalnih medicin-
skih terapijah in stranskih učinkih 
zdravil,

• zdravila, ki bi jih uživali le enkrat 
dnevno,

• pravilno odmerjanje zdravil,

• enostavnejši dostop do zdravil 
(trajni recepti ali večje pakiranje),

• zdravila z manj stranskimi učinki,

• avstrijske inštitucije bi morale bo-
lje razumeti potrebe parkinsonskih 
bolnikov,

• prevzemanje stroškov za fizio-, 
logo- in psihoterapijo ter delovno 
terapijo,

• boljše sofinanciranje rehabilitacije 
in bivanja v toplicah,

• priznavanje statusa invalidnosti 
(trenutno znaša 25 %).

 

UMETNIKI

Inge Anderle

Inge Anderle 
je bila rojena l. 
1955 na Dunaju 
in se ima za pra-
vo Dunajčan-
ko. S hčerjo, 
soprogom in 
g ladkod lak im 
prinašalcem živi 
v 13. dunaj-
skem okrožju. 
Diagnozo PB je 

dobila l. 2001. Delala je kot matičar-
ka, pred 6 leti se je upokojila. Sedaj 
je aktivno vključena v delo upravnega 
odbora Dachverbanda in je nedavno 
postala njegova predsednica. Inge 
je med glavnimi organizatorji vseh 
velikih Dachverbandovih prireditev. 
Nenehno je v stiku z mnogo ljudmi s 
podobnimi težavami, zato je sklenila 
številna nova prijateljstva. V prostem 
času se ukvarja z ročnim delom, rada 
tudi tapecira in slika v najrazličnejših 
slikarskih tehnikah. Inge je polna živ-
ljenja in je kljub PB nepopravljiv op-
timist. Njen življenjski moto »Skupaj 
smo močnejši!« je tudi glavni moto 
Dachverbanda.

 

 

Fritz Bartsch

Popadki Fritzeve mame so bili tako 
močni, da ni uspela priti do porod-
nišnice, zato se je Fritz l. 1941 rodil 
na ulici nedaleč od dunajske splošne 
bolnišnice. Ker je že od najzgodnejših 
dni ljubil občutek svobode, je postal 
pravi »otrok ulice«, kot pravi sam. 
Čeprav sta mama in babica podpirali 
njegovo nadarjenost za risanje, se je 
šele kot odrasel vpisal na tečaj risanja 
in slikanja. Kmalu zatem se je vpisal 
v dunajsko šolo za umetnost, kjer se 
je posvetil študiju anatomije, slikar-
skih tehnik, književnosti in glasbene 
zgodovine. Za svoje najpomembnejše 
učitelje šteje Gerdo Matejka-Felden, 
grafika Haima Lauta, umetnika Jörga 
Hartunga in profesorja Fritza Mar-
tinza. Dokler je delal na avstrijski 
televiziji, ni imel veliko časa, da bi se 
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posvečal umetnosti. Tako se je šele l. 
1985 ponovno pričel ukvarjati z risa-
njem in slikanjem. V 90. letih je pričel 
opažati pomanjkanje energije in tre-
senje rok, PB so mu diagnosticirali l. 
1996. Od takrat je slikanje zanj ena 
izmed najboljših terapij, zato se temu 
z zadovoljstvom predaja.

 
Martin Ainz

Je lastnik mizar-
ske delavnice na 
Solnograškem. Za-
nimanje za les in 
mizarsko obrt je po-
kazal že v otroštvu, 
ljubezen do »tega 
edinstvenega mate-

riala« pa se je obdržala do današnjih 
dni. PB so mu diagnosticirali sep-
tembra 2009. Ker je velik optimist, 
mu ta diagnoza ni vzela poguma. Že 

od mladih nog je bil nagnjen k ustvar-
jalnosti, kar se je pod vplivom par-
kinsonske terapije še okrepilo. Martin 
se je intenzivno posvetil slikarstvu in 
intarzijam, zelo rad pa tudi piše. Ob-
javljena slika M(orbus) P(arkinson) – 
moje življenje je nastala pod vplivom 
Friedensreicha Hundertwasserja.

 
Elisabeth Marx

Stara je 65 let in živi s svojo družino 
v mestu Götzis 
(Predarlsko). Je 
diplomirana me-
dicinska sestra, 
a že nekaj časa 
upokojena. PB 
ima že 22 let, 
vendar se vsak 
dan znova uči, 
kako živeti z njo. Odkar je spoznala, 
da se je ne bo rešila tako zlahka, jo 
je sprejela kot svojega spremljeval-
ca. Že davno se je nehala spraševati, 
zakaj se je to moralo zgoditi ravno 
njej. Raje se je posvetila vprašanju o 

namenu svoje preizkušnje, to pa ji je 
odprlo nove perspektive. S takšnim 
odnosom do življenja želi vplivati 
tudi na osebe iz svoje okolice, zato 
objavlja besedila, s katerimi poskuša 
pri bralcih sprožiti različna čustva, 
tudi žalost. S pomočjo barv poskuša 
razvedriti opazovalce svojih slik, pri 
risanju pa izhaja iz parkinsonske tre-
savice in zato namesto dolgočasnih 
ravnih linij njene tresoče roke ustvar-
jajo živahne konture.

Aleth Rezac

Rojena je bila v 
Thannu (Elsaß, 
Nemčija). Več let je 
delala v Düsseldorfu 
in Parizu. Od l. 1972 
s svojo družino živi 
na Tirolskem. Slikati 
je začela v poznem 
življenjskem obdob-
ju. Na njena dela so vplivali slikarji 
francoskega impresionizma. Aleth se 
sklicuje na impresioniste in trdi, da 
sta pastel in akvarel idealen način 
izražanja, njeni glavni motivi pa so 
cvetje, mrtva narava in mali pejsaži.

Besedilo pripravila: Lamija Muzuro-
vić, generalna tajnica Dachverbanda
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PREDSTAVITEV TREPETLIKE V 
PARKINSON NACHRICHTEN

Trepetliko, slovensko društvo bol-
nikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami, sta pred 
22 leti ustanovila prof. dr. Zvezdan 
Pirtošek in Lidija Ocepek, dipl. m. s. V 
logotipu je po zamisli Branka Šmida in 
takratne tajnice društva list trepetlike 
(Popolus tremula, L.), saj je to dre-
vo s svojim drhtenjem in neuklonlji-
vostjo simbol parkinsonskih bolnikov. 
Trepetlika ima status humanitarne 
organizacije in trenutno združuje več 
kot 670 članov – bolnikov, njihovih 
svojcev, zdravstvenih delavcev in 
drugih. Sedež društva je v Ljubljani, 
dejavnosti pa potekajo tudi v petih 
regijskih enotah.

Cvetka Pavlina Likar, predsednica 
Trepetlike

Glavni cilji društva so: zagotoviti 
bolnikom čim kakovostnejše življe-
nje, bolnikom in skrbnikom omogo-
čiti druženje ter ozaveščati javnost 
o parkinsonovi bolezni (PB). Vse to 
uresničujemo z organizacijo družab-
nih in strokovnih (izobraževalnih) 
srečanj ter rekreacije (plavanje, taj 
či, telovadba, nordijska hoja …). Na 
pomlad in na jesen organiziramo šti-
ridnevni tabor za bolnike in skrbnike 
(doslej smo jih izvedli 11). Tu se dru-
žijo, poslušajo predavanja in nasvete 
strokovnjakov ter se udeležijo števil-
nih športnih in umetniških delavnic. 
S tem skušamo reševati stanje, da 
imamo odlične strokovnjake za PB, 
a zdravstveno politiko, ki nam ne 
omogoča dostopa do storitev, kot je 
zdraviliško zdravljenje.

Nordijska hoja

Trenutno je po ocenah v Sloveniji ok-
rog 7000 bolnikov. Stigma, povezana 
s PB, se zmanjšuje, ker se trudimo na-
stopati v medijih in ljudem predstaviti 
svojo bolezen. Letošnji svetovni dan 
parkinsonove bolezni smo obeležili s 
postavitvijo stojnice v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana, kjer smo 

mimoidočim predstavili bolezen in 
naše društvo. Izdajamo svoje glasi-
lo z naslovom Trepetlika, s pomočjo 
donatorjev pa so izšle tudi številne 
zloženke in strokovni priročniki o PB.

Trepetlika dejavno sodeluje v EPDI, 
kjer nas zastopa naš član Branko 
Šmid. S podporo te krovne organiza-
cije smo v slovenščino prevedli oba 
priročnika Življenje s parkinsonovo 
boleznijo (Life with Parkinson’s). 
Vključili smo se tudi v projekt Gibanje 
za spremembe (Move for Change).

Najdete nas lahko na spletni strani 
www.trepetlika.si in na Facebooku.

Miha Jerina

Tisti, ki me poznajo, pravijo, da sem 
vedno uspel delati, kar mi je bilo v 
veselje. In če pomislim, je bilo res, 
saj sem vse življenje rad risal in se 
s tem tudi preživljal. V propagandnih 
službah sem delal kot oblikovalec, 
pozneje sem kot samostojni kulturni 

delavec izdeloval barvna okna (vitra-
že), sedaj kot upokojenec pa rišem 
in sodelujem ter se družim z ljubitelji 
slikarstva in grafike.

Toda v življenju je že tako, da tudi jaz 
nisem počel samo stvari, ki bi jih bil 
rad, saj se že 15 let bojujem s par-
kinsonovo boleznijo. Ne vem, ali naj 
se z njo borim ali naj jo sprejmem. 
Zopet doživljam nekaj, zaradi česar 
sem »močnejši« od zdravnikov, saj 
moram poznati in celo čutiti in trpeti 
to bolezen.

Najbrž bo bolje, da jo sprejmem, ker 
opažam, da smo vedno bolj skupaj 
trije – jaz, moja žena in Parkinson. 
To opažam že na slikah, drugačne so, 
zrelejše, celo svetlejše.
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Lidija Kavčič Vrtačnik

Po poklicu sem diplomirana ekono-
mistka, stara 59 let, doma iz Tolmi-
na. Moje dosedanje 
življenje je bilo polno 
neutrudnega dela. 
Leta dolgo sem se 
odmikala od sebe in 
dajala prednost dru-
gim, hkrati pa sem se 
pretirano odzivala na 
spremljajoče življenj-
ske okoliščine. Mislim, 
da me je prav tak ži-
vljenjski slog pripeljal 
med bolnike s parkin-
sonovo boleznijo.

Zadnjih deset let sem 
imela slabšo koncen-
tracijo in bolečine v 
udih. Sodelavci so se čudili, ko sem 
včasih potožila, da vstajam od mize 
trda, kot bi bilo vse moje telo v 
mavcu. Več let sem iskala pomoč pri 
zdravnikih, a dolgo ni nihče posumil, 
da bi lahko imela nevrodegenerativno 
bolezen.

Pri 55 letih so me nevrologi soočili z 
resnico, da sem zbolela za PB. Bilo mi 
je zelo težko. Tudi moji družinski člani 
niso mogli verjeti, da je to res. Gleda-
ti novemu stanju v oči!? Težko sprej-
meš dejstvo, da je korak okoren in da 
ne veš, kaj te čaka. Boš lahko počel 
tisto, kar si prej? Najhuje je takrat, ko 
bi rad nekaj naredil, pa ne moreš, ker 
ti telo tega ne omogoča. Danes se-
veda cenim to, da s pomočjo zdravil 
hodim, govorim, marsikaj postorim 

in še skoraj v celoti poskrbim sama 
zase. Še zdaj pa se – v težkih tre-
nutkih bolečin in nelagodja – pogosto 
prikradejo mračne misli, ko svojega 

bremena preprosto 
ne sprejmem. Prepla-
šijo me pojavi okorne 
hoje, padci, motnje 
govora, huda utruje-
nost …

In kadar postanem 
ob naštetih omejitvah 
nejevoljna, pogosto 
vzamem v roke čopič 
in naslikam kakšen 
motiv z vodenimi bar-
vicami. Tega pred bo-
leznijo nisem počela in 
tudi nimam nobenega 
likovnega predznanja. 
Sem pa vedno srečna, 

če ocenim, da mi je akvarel uspel. 
Pojavi se občutek izpolnjenosti in 
ravnotežja in na življenje pogledam 
drugače, prijazneje.

Alenka Šet

Sem upokojena gimnazijska profeso-
rica, rojena nekega kresnega večera 
v šestdesetih letih prejšnjega stole-
tja. Pri enainštiridesetih sem dobila 
diagnozo parkinsonove bolezni, prej 
kot v letu dni sem bila trikrat operira-
na zaradi raka na dojki, pri šestinšti-
ridesetih upokojena.

Svoje pripovedi pišem med nočnim 
bedenjem in izdajam pod psevdoni-
mom. Prizadevam si, da bi o zamol-
čanem življenju ljudi z okvarami cen-
tralnega živčnega sistema ozavestila 
ljudi, ki jim je življenje s tem – na sre-
čo – prizaneslo. Trenutno ustvarjam 
sedemindvajseto pripoved. Gre za 
posebno pisanje, ob katerem se kaže 
napredovanje parkinsonove bolezni 
in boj s tumorskimi markerji. Zato so 
dela krajša, najpogostejši motivi pa 
drugačnost, izločenost, molk, boleči-
na, a po drugi strani pogum, ljube-
zen, ustvarjanje, besedovanje. Vedno 
prevlada vera v življenje.

Po sedmih letih zdravljenja sem na 
amaterskih odrih še dejavna kot reži-
serka. Vodim tudi bralni krožek. Rada 

kuham in pečem za svojo družino, 
plevem na vrtu, gojim rože, gobarim. 
Bolezen mi je marsikaj vzela, a mi 
hkrati omogočila početi, kar sem si 
vedno želela, pa za to nisem imela ali 
časa ali poguma. Pišem, da živim.

Odlomek iz romana Klepet s seboj:

Vse sprejmemo, raztrgane noge, 
brezzoba usta, slabo prebavo, le na-
pake centralnega živčnega sistema, 
ki ima sedež v možganih (najpopol-
nejšem računalniku na svetu, saj edi-
ni zmore čustvovati) vzbujajo strah; 
blodnjava pa je še posebej strašljiva. 
Zaradi nje lahko izgubiš družino, 
opravilno sposobnost, zvežejo te v 
prisilni jopič, ker si nevaren. In v naj-
večji stiski popolnoma sam.

Magda Kastelic Hočevar

Luč sveta sem 
zagledala leta 
1957 in poime-
novali so me 
po spreobrnjeni 
grešnici – Ma-
riji Magdaleni. 
Po poklicu sem 
profesorica raz-
rednega pouka 
in že 33 let učim 

v domači šoli – v Žužemberku. 26 let 
sem poročena z »angelom brez kril«. 
Moje življenje je kot kakšen »limo-
nadni« film: vsega je, žalosti in bole-
čine ob težkih udarcih usode, pa tudi 
radosti in sreče. A ljubezen je tista, ki 
pomaga vzdržati in osmišlja bivanje.
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Pred 10 leti so mi postavili diagnozo: 
PB. Začel se je nov boj. Vojna z bolez-
nijo. Ne predam se kar tako; iz vsake 
bitke odhajam kot zmagovalka, vča-
sih sicer močno ranjena, a si sčasoma 
zaližem rane.

Nestrpno čakam na operacijo in olaj-
šanje …

Ukvarjam se z mnogo stvarmi: obli-
kujem nakit, poslikavam svilo, ple-
šem, rada potujem, pišem predvsem 
poezijo, pa tudi kratke zgodbe. Letos 
sem izdala prvo pesniško zbirko 55 
pesmi (Čas zrelih trav), ki so – da bi 
nas medsebojno povezovale – pre-
vedene v bosanščino, nekaj tudi v 
angleščino, italijanščino, francoščino 
in nemščino.

M. Kastelic Hočevar: Usoda

Odraščala sem v objemu trav, 
v naročju sonca dozorela. 
Na valovih Krke se je z dragim 
davnega maja ljubezen razcvetela. 
V zaupanju in spoštovanju sva 
novo – skupno pot začela. 
Zvezda sreče je nad nama 
z vso močjo žarela.

Potem pa:

Bele stene, vonj po etru in resnica. 
Kako močno, močno me je bolela. 
Da ne bom nikoli mati, 
sem komaj, komaj doumela. 
Kako zelo sem tisti čas trpela! 
Kako zelo sem otroka si želela! 
A sem z leti otopela. 
V življenje in ljubezen sem verjela.

Vojko Grosar

Vojko Grosar, po poklicu profesor 
športne vzgoje in po klicu šahovski za-
nesenjak in pesnik, se s parkinsonovo 
boleznijo spopada že dvaindvajset 
let. Poleg zdravil se proti zahrbtnemu 
sovražniku bori s telovadbo, sprehodi, 
delom na vrtu. In s poezijo. Doslej je 
objavil sedem pesniških zbirk. Pravi, 
da piše takrat, ko pride spodbuda iz 
notranjosti, pa najsibo sredi noči, ko 
ne more spati, ali ko ga žena Gordana 
z avtomobilom vozi naokoli. V pesmih 
govori o ljubezni, žalosti, upanju, po-
gumu, erotiki, nihanju razpoloženja …

Vrsto let je vodil primorsko enoto 
Trepetlike. S svojo osebnostjo in de-
lom je vzor številnim sotrpinom. Da 
ima mnogo povedati tudi zdravim, 
dokazuje uglasbitev pesmi Geto, ko 
je vse izpeto (www.youtube.com/wa-
tch?v=L1WrW2Ia148).

Zapisala A. Š.

V. Grosar: Geto, ko je vse izpeto

So porodnišnice in jasli, 
vrtci in osnovne šole, 
srednje in fakultete, 
so različna društva.

Bolnišnice in norišnice, 
športni in elitni klubi, 
revne in bogate četrti, 
pa muslimani in evangeličani, 
katoličani in budisti, 
romarji in turisti.

So tudi sekte in politične stranke. 
Vsi hitijo na neke sestanke. 
Vse gre v neke predale, 
enako se druži z enakim, 
vsaka ne gre z vsakim.

Vse gre k vsemu, 
nič pa k niču, 
vse skupaj pa k hudiču.
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DRUŠTVO TREPETLIKA IŠČE 
POMOČ V EVROPI

V Društvu Trepetlika odgovorne slo-
venske politike in vodilne v zdravstvu 
že več let opozarjamo, da obravnava 
bolnikov s PB ni zadovoljiva. Država 
sicer zagotavlja vsa zdravila za to ne-
ozdravljivo, napredujočo bolezen, a 
kaj pomaga, ko morajo bolniki v nap-
redovali fazi na pregled pri nevrologu, 
specializiranem za PB, ponekod čakati 
tudi po 14 mesecev in več. Bolniki še 
vedno niso deležni obnovitvene tera-
pije – fizioterapije, delovne terapije, 
specialista za govor, podpore psihia-
tra in drugih strokovnjakov, parkin-
sonska sestra je praktično nedoseg-
ljiva. Zdravstvena blagajna nam sicer 
priznava, da bi bolnikom izredno po-
magalo zdraviliško zdravljenje, a ker 
denarja ni, ga zaenkrat ne zagotavlja.

V društvu smo se zato odločili, da 
bomo iskali podporo v Evropskem 
parkinsonskem združenju (EPDI), v 
katerega je poleg nas včlanjenih še 
44 enakih organizacij iz vse Evrope.

EPDA postaja močno združenje s sme-
limi cilji, v okviru katerih namerava z 
različnimi dejavnostmi, pomembnimi 
za bolnike, spremeniti zaskrbljujo-
če razmere, ki jih občutijo bolniki v 
nekaterih evropskih državah – tudi v 
Sloveniji.

Strategija EPDE je razviti močnejšo 
povezavo ne samo z njenimi članica-
mi, ampak tudi z evropskimi politič-
nimi dejavniki – z namenom, da PB 
postane deležna prioritetne politične 

obravnave.

Evropsko parkinsonsko združenje 
(EPDA) letos praznuje dvajseto oble-
tnico delovanja. Obeležila jo je z vrsto 
skrbno pripravljenih dejavnosti, ki so 
leto 2012 zaznamovala kot čas načr-
tovanja dolgoročne strategije v pravo 
smer.

Tako je prenovljena nova vizualna 
podoba, ki bo v Evropi v bodoče bolj 
razpoznavna. Podoba prikazuje mo-
derno organizacijo, v kateri bo glas 
bolnikov vidnejši in glasnejši.

 Osvežili so tudi spletno stran, zato 
da bo modernejša, uporabnikom 
prijaznejša in prepričljivejša tudi za 
podpornike. Članice EPDE, bolniki 
s PB, evropski politiki, zdravstveno 
osebje, predstavniki farmacevtskih 
firm in mediji želene informacije se-
daj zlahka najdejo z enim klikom na 
miško.

Edinstven »The European Unity 
Walk« – pohod več kot 1000 bolni-
kov, njihovih svojcev, zdravstvenega 
osebja in podpornikov 28. septembra 
v Amsterdamu – je v celoti uspel. 
Namen pohoda je bil opozoriti Evropo 
na to strašno bolezen in njen vpliv na 
bolnike.

Izšel je tudi tretji, verjetno zadnji 
izmed priročnikov EPDE, namenjen 
ozaveščanju o PB. Angleški izvirnik 
»Življenje s parkinsonovo boleznijo« 
so predstavili na septembrski praznič-
ni konferenci EPDE v Amsterdamu. 
Knjižica obravnava zdravljenje PB ter 

poudarja, da morajo bolniki pravo-
časno dobiti pravilno diagnozo in 
pravo zdravljenje.

V našem društvu si bomo prizadevali, 
da bo tudi tretji del čim prej preveden 
v slovenščino in bi se zahteve, zapisa-
ne v njem, uresničile tudi slovenskim 
bolnikom.

Ko ocenjujemo delo EPDE, ugotavlja-
mo, da je zastavljeni cilj – dvigniti 
ozaveščenost o PB in tako pomagati 
bolnikom in njihovim svojcem izbolj-
šati kakovost življenja – uspešno 
dosežen. Bolnikom in skrbnikom so 
priročniki dostopni v knjižni obliki in 
na spletu.

 Končuje se tri leta trajajoče »Gibanje 
za spremembe«, v okviru katerega je 
EPDA v treh raziskavah bolnike s PB 
po Evropi povprašala, kako in koliko 
se je od leta 1997, ko je bila sprejeta 
»Globalna listina za bolnike s PB«, 
izboljšalo njihovo življenje. Zadnja 
anketa še poteka, rezultati prve pa 
kažejo, da se mora obravnava bol-
nikov v marsikateri državi bistveno 
izboljšati, saj še zdaleč ne ustreza 
zahtevam iz listine. Posebej želim 
pohvaliti naše bolnike, ki se zaveda-
jo, da je potrebno na problematiko 
zdravljenja (dolge čakalne vrste, ve-
čina ni deležna podpornih terapij – ni 
govorne terapije, fizioterapije, delov-
ne terapije, parkinsonska sestra je 
le ena oz. sta kvečjemu dve) stalno 
opozarjati. Slovenski bolniki so gle-
de na velikost države odgovarjali na 
ankete v mnogo večjem številu kot v 
precej večjih državah.

 Na dan bolnikov s parkinsonovo bo-
leznijo, to je 11. aprila, je EPDA v 
Evropskem parlamentu predstavila 
Pobudo (The Pledge for Parkinson’s) 
Svetovnega kongresa o parkinso-
novi bolezni, ki jo je od več kot 700 
evropskih poslancev podpisalo le 50, 
od teh na prošnjo Društva Trepetlika 
3 slovenski. S to Pobudo smo pred-
stavniki društva na dan bolnikov s PB 
v Univerzitetnem kliničnem centru 
v Ljubljani seznanjali mimoidoče in 
zdravstveno osebje ter jih prosili za 
pisno podporo. Podpise še zbiramo; 
svojega lahko dodate na naši spletni 
strani.

S Pobudo pozivamo vlade, zdravstve-
ne agencije in k bolnikom usmerjene 
nevladne organizacije širom sveta, 
da:

• povečajo vlaganja v razvoj bazič-
ne in uporabne nevroznanosti in še 
posebej v raziskovanje parkinsonove 
bolezni, da bi čim prej odkrili vzroke, 
zagotovili potrjena zdravljenja, tako 
simptomatska kot tista, ki vplivajo na 
bolezen samo, in da bi končno odkrili 
zdravilo, ki bo bolezen pozdravilo;

• dejavno spodbujajo inovacije in 
sodelovanje med akademskimi in 
raziskovalnimi institucijami in komer-
cialnim sektorjem, da se investirani 
denar učinkovito porablja in se znan-
stveni napredek hitro prenese v vsa-
kodnevno prakso oziroma v dostopne 
terapije;

• spodbujajo in izobražujejo ljudi s 
parkinsonovo boleznijo, njihove dru-
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žinske člane in skrbnike, da v svojih 
združenjih dejavno izražajo potrebe, 
prispevajo izkušnje in posredujejo 
znanja;

• za dosego boljšega razumeva-
nja potreb ljudi, ki živijo s kronično 
nevrološko degenerativno boleznijo, 
in njihovih družinskih članov ter skrb-
nikov vključijo vse razpoložljive vire 
– vključno z vlado, oblastmi, nevlad-
nimi organizacijami – in to znanje 
uporabijo za krepitev in izboljšanje 
enotnega sistema zdravljenja, nege 
in pomoči;

• posebno pozornost in vire vložijo v 
stanje v državah v razvoju, kjer so 
potrebe bolnikov s kroničnimi stanji, 
kot je parkinsonova bolezen, pogosto 
odrinjene na stran na račun drugih 
zdravstvenih in socialnih potreb in 
kjer so razpoložljivi viri prepogosto 
okrnjeni in za tovrstno nalogo neza-
dostni.

Naslednja cilja, ki si ju je zastavila 
EPDA, sta povezovanje s članicami, 
torej tudi z Društvom Trepetlika, in 
ugotavljanje, kaj si članice želijo ozi-
roma kaj pričakujejo od krovne orga-
nizacije; zato namerava izvrstne po-
bude in projekte, ki so jih posamezne 
članice izvedle oziroma jih izvajajo, 
preveriti, promovirati in podpreti.

Dvajsetletnico delovanja so v EPDI 
obeležili tudi s promocijskim filmom, 
ki prikazuje pot te organizacije od 
njene ustanovitve naprej. Pripravlja 
se dogovorno sporočilo za skrbni-
ke, ki imajo pri zdravljenju bolezni 

pomembno vlogo in morajo biti pre-
poznavni in razumljeni kot junaki, ki 
nosijo izredno breme pri bolezni. To 
sporočilo naj bi – hkrati z že spreje-
timi standardi obravnave za bolnike s 
PB – vplivalo na politiko na najvišjem 
evropskem nivoju.

Priročnik za socialne medije naj bi 
pripomogel k povezovanju med orga-
nizacijami, bolniki, in to na najcenejši 
način.

Cilj EPDE je pomagati 1,2 milijona 
evropskim bolnikom, ki si zaslužijo 
priložnost za aktivno in samostojno 
življenje, in to najdalj, kot je možno. 
To je tudi cilj Društva Trepetlika.

Cvetka Pavlina Likar, predsednica 
društva

PISMO

Spoštovani prijatelji bolnikov s parkinsonovo boleznijo!

V petek, 16. 11. 2012, se je s tega sveta poslovil naš ata Janez Sečnik, ki je 
bil član vašega društva od lani.

Lani poleti in letos jeseni se je s svojo ženo Marijo udeležil taborov na Lokvah 
in v Izoli, od koder sta prišla zelo zadovoljna. O bremenih parkinsonove bo-
lezni sta namreč dobila veliko koristnih informacij, kakršnih na Nevrološki 
kliniki nista bila deležna. Tudi sama sem se lani udeležila srečanja skrbnikov v 
društvenih prostorih v Šiški, kar je bil povod, da so se starši včlanili v Društvo 
Trepetlika.

Ker je bil naš ata zvest darovalec za človekoljubne namene, sem v skladu z 
njegovo željo Društvu Trepetlika včeraj nakazala 180,00 evrov, ki so nam jih 
namesto cvetja in sveč ob njegovem slovesu darovali dobri ljudje.

Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za vse, kar ste dobrega storili za 
naše starše!

Ana Vidrih, hči
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TREPETLIKA
Društvo bolnikov s parkinsonizmom in
drugimi ekstrapiramidnimi motnjami

Naslov: Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 515 10 90

Fax: 01 515 10 91
Elektronski naslov: drustvo_trepetlika@t-2.net

Spletni naslov: www.trepetlika.si

Glavna urednica: Vida Šet
Jezikovni pregled: Alenka Šet

Prelom: Marko Čuk
Tisk: Tiskarna Utrip d. o. o., Brežice

Naklada: 800 izvodov

Ljubljana, december 2012

Avtorica naslovne slike:
Elisabeth Marx

SPONZORJI IN DONATORJI 
DRUŠTVA TREPETLIKA

Abbott Laboratories, d. o. o. 
Dolenjska cesta 242 c,  
1000 Ljubljana

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & 
Co. KG, 
podružnica Ljubljana 
Šlandrova ulica 4 b, 1231 Ljubljana

GlaxoSmithKline, d. o. o. 
Knezov štradon 90, 1001 Ljubljana

Impol, d. o. o. 
Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica

Lundbeck Pharma, d. o. o. 
Titova cesta 8, 2000 Maribor

Medis, d. o. o. 
Brnčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Mestna občina Ljubljana 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Merck Sharp & Dohme,  
inovativna zdravila, d. o. o. 
Šmartinska cesta 140,  
1000 Ljubljana

Ministrstvo za zdravje 
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

Monsadria, d. o. o. 
Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

Nova Ljubljanska banka, d. d. 
Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Novartis Pharma services INC., 
podružnica v Sloveniji 
Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana

Občina Slovenske Konjice 
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice

Si.mobil, d. d. 
Šmartinska 134 b, 1000 Ljubljana

SOFT, informacijski sistemi,  
d. o. o. 
Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana

Telekom Slovenije, d. d. 
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana

Thermana, d. d., družba dobrega 
počutja 
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

Zavarovalnica Maribor, d. d. 
Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor

GEN energija, d. o. o. 
Vrbina 17, 8270 Krško

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje ter vam želimo srečno, zdravo,  
zadovoljno in uspešno leto 2013! 

Prostovoljne prispevke za Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, Ljubljana, lahko 
nakažete na račun št. SI56 0201 4001 6407 805, odprt pri Novi Ljubljanski banki.
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